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Aktivt kol Mötesdatum: 2019-05-24 Mötestid: 13.00-14.00  Deltagare: 

 Alissa Anderson, Riksantikvarieämbetet 
 Allan Toomingas, Karolinska institutet 
 Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet 
 Cecilia Nolin, Norsk industriarbeidermuseum 
 Elyse Canosa, Riksantikvarieämbetet 
 Emelie Svensson, Statens maritima och transporthistoriska museer 
 Eva Ahlström, Ájtte, fjäll- och samemuseum 
 Gabriella Erikson, Riksantikvarieämbetet 
 Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet 
 John-Björn Huber, Riksantikvarieämbetet 
 Lovisa Dahl, Historiska museet vid Lunds universitet 
 Niclas Hammarlund, Riksantikvarieämbetet 
 Nina Olivier, egenföretagare 
 Sara Ellenius, Nordiska museet  
 Teresa Mesquit, Moderna museet   Vi är glada att så många valde att delta på Riksantikvarieämbetets webbmöte om samlingsförvaltning. Den här gången valde vi temat: Aktivt kol.  Elyse Canosa som är utredare på Riksantikvarieämbetets Kulturvårdslaboratorium inledde mötet med en presentation av vad aktivt kol är och vad det brukar används till på museer. Elyse har tittat på olika sätt att minska luftföroreningar i museimiljö. Vissa luftföroreningar kan skada föremål. Luftföroreningar kan komma både från utemiljön och inifrån museet från inredning och från föremål. Elyse har i sin undersökning samlat in information och erfarenheter om bland annat aktivt kol.  Vad är aktivt kol och vad används det till? Aktivt kol är en adsorbent vilket innebär att det har en stor yta där gasmolekyler kan adsorberas. Aktiv kol används mycket inom till exempel vatten- och luftfiltrering. I Elyses projekt har hon skickat ut en enkät till museer för att få reda på i hur stor omfattning som aktiv kol används och vilka problem som finns. Av 
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enkätsvaren framgår det att aktivt kol främst används i montrar, men att de flesta inte har någon erfarenhet av att använda materialet.    Aktivt kol är gjort av till exempel trä eller skal av kokosnöt som har värmts upp i höga temperaturer, ofta under någon form av inert gas. Rent aktivt kol är en så kallad fysisk adsorbent och kan adsorbera olika typer av gasmolekyler, men inte alla. Till exempel så kan det inte adsorbera myrsyra  Det finns också aktivt kol som behandlats kemiskt för att det ska kunna adsorbera andra typer av gaser. Vid användning kan det aktiva kolet till slut inte adsorbera mer gasmolekyler. Det kan då regenereras. De speciella egenskaper som uppnåddes efter behandling med kemikalierna, kan då försvinna. Har några av mötesdeltagarna exempel eller erfarenheter av aktivt kol? Ett museum har aktivt kol i en monter med silverföremål. Textilduken har legat sedan slutet av 90-talet och lades dit av medarbetare som inte längre är kvar på museet. Ett annat museum har kolduk som har legat i en monter med plastföremål i ca 5 år. I vilken form kan man köpa aktivt kol? Aktivt kol kan köpas bland annat som pellets, granulat, textil, färg, skumplast och i luftfilter. I ett filter måste luften på något vis tvingas igenom filtret. I passiva filter så diffunderar luften långsamt igenom.  Är det skillnad på kvaliteten när man ska köpa aktivt kol?  Aktivt kol är lätt att få tag på och det är en enkel produkt att tillverka. Det går att köpa hos till exempel filtrerings- och vattenreningsföretag och hälsokosthandeln. Det är troligen inte så stora skillnader i kvalitet. Det finns dock olika tillsatser i aktivt kol. En del är kemiskt behandlade för att få andra egenskaper, det behöver man ta reda på vid inköp. Det fysiska utseendet varierar också, som till exempel former som textil, filter, pellets, granulat, färg etc.  Hur ofta ska man byta kolduk? Det är en komplicerad fråga att svara på eftersom kulturarvsmiljöer kan se så olika ut. Det finns heller inte så mycket dokumentation kring hur ofta kolduk brukar bytas. Vissa uppgifter säger att byte kan behövas ca en gång om året. Tips är att 
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försöka kolla med andra, som använder samma kolduk, för att se hur ofta de byter. Man kan också fråga tillverkaren om vad de rekommenderar.   Textilier blir fortare verkningslösa än andra former av aktivt kol. Textilierna  är tunna och absorberar snabbare mer gas och måste därför bytas oftare. Det spelar också roll hur mycket föroreningar det finns i luften och hur känsliga föremålen är.   Ett sätt att ta reda på när kolduken måste bytas är att observera föremålen över tid. Att silver börjar korrodera eller att man känner en konstig lukt i utrymmet kan vara tecken på att kolduken inte fungerar som den ska.   Ett museum som var med på mötet hittade oanvänd kolduk ett förråd och kontaktade en konserveringsmaterialförsäljare för att höra om det fortfarande kunde användas och hur ofta man borde byta. Återförsäljaren sa att det tyvärr inte går att få fram så mycket information från tillverkaren.  Hur mäter man luftkvalitet? Det finns flera metoder att mäta luftkvalitet. Ett sätt är att använda sig av så kallade Acid detector strips (AD-strips) som säljs via konserveringsåterförsäljare. De används ofta till fotosamlingar för att få en indikation på förekomst av syra. De är känsliga för ljus så de behöver användas i mörker.   Ett annat test är metallkuponger för att testa förekomst av svavel eller klorgaser. De kan användas i samlingar med föremål av till exempel silver och koppar. Testet består av metallbitar som sätts i montern under en period och skickas tillbaka till tillverkaren som analyserar den. Man kan då få generella indikationer på luftkvaliteten.   Det går också att screena material som ska användas till exempel för ett monterbygge innan de används. AD-strips kan läggas ned i en tät påse tillsammans med materialet som ska användas.  När bör aktivt kol användas? Aktivt kol kanske bör användas främst som en extra försäkring, inte som enda åtgärd för att ta bort alla föroreningspartiklar. Aktivt kol kan testas om man inte kan göra något annat i utrymmet, men ska inte användas istället för bra material. Det är också bra att använda det aktiva kolet tillsammans med en mätutrustning som används för att mäta luftkvalitet.  
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Dammar kolfiberduk? En nackdel med aktivt kol, exempelvis kolfiberduk, är att det kan damma väldigt mycket. Därför bör man se till att det inte kommer i direkt kontakt med föremålen. Man måste överväga om det är okej med en viss mängd damm mot att en del gas tas bort. Lägg inget med klibbig yta intill textilen. Eventuellt bör kolfiberduk inte heller användas tillsammans med plastföremål, eftersom de kan ha klibbig yta. Det finns också vissa uppgifter som säger att aktivt kol kan dra ut till exempel mjukgörare från plastföremålet och därför orsaka uttorkning. Men det finns inte så mycket forskning kring detta idag.   Aktivt kol i form av cellplast kan också damma. Små pellets eller granualt kan förvaras i en skål eller i tygpåse eller annan påse med hål. Man kan också förvara aktivt kol i gömda fack i montrar eller i tyvek-kuddar. Då dammar det inte lika mycket, men det beror på hur kudden och montern är utformad.  Har museerna aktivt kol i magasinen?  Elyse har sett exempel på att det finns kolfiberduk som virats runt föremål i magasin. Det dammar, men kan användas som barriär om magasinet har dålig luft eller om man vet att det finns någon gas som inte går att ta bort.  Eventuellt skulle kolduk kunna vara ett bra material för gardiner. Det finns exempel på där hela ark hängs in i förvaringsutrymmen som barriär mot områden där det pågår arbeten. Det kan fungera, men något annat behövs också för att ta bort föroreningar. Personal behöver ha mask.  Kolfilter i portabla luftfilter Det finns exempel på när man satt in kolfilter i portabla luftfilter, till exempel på konserveringsateljéer. Personalen tycker att det har fungerat bra. Det finns dock inga dokumenterade studier kring detta. Hur effektivt det är beror troligen på mängden luftföroreningar och hur mycket luft som behöver passera genom filtret. Även här behöver filtret bytas med jämna mellanrum. Hur vet man när ett kolfilter behöver bytas? Man måste ofta mäta luftkvaliteten för att veta om kolfiltret är effektivt. Det finns filter som byter färg när de är mättade. Aktivt kol kan inte ändra färg i sig själv utan är svart hela tiden.  
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Andra produkter Zeoliter Zeoliter används ibland för att bland annat absorbera ättikssyra. Elyse har gjort jämförande studier mellan zeoliter och aktivt kol. Se mer länk nedan. Plastmembran Plastic membranes är till för till exempel flygindustrin där man inte vill att ett metallobjekt ska korrodera. Det finns två typer. En typ är en påse som man stoppar ett metallföremål i. Påsen reagerar med gaser i luften och håller korrosion borta i ca 10-15 år. Det finns även en typ av påse där materialet producerar en gas som bildar ett ytskydd på objektet. Det sägs att ytskyddet försvinner när man tar ut det ur påsen, men det är osäkert hur den reagerar med museiföremål och om rester blir kvar.  Intressant information om hälsoaspekter som kom in från Karolinska institutet efter mötet:   Aktivt kol i pulverform är vanligtvis ingen ohälsorisk. Det finns ju till exempel i andningsmasker som man använder för att skydda sig mot giftiga gaser.   Om man får ned aktivt kol i lungorna, vanligtvis som damm som man andas in, kan det vara en hälsorisk. Rökare kan vara mer känsliga. Det finns  beskrivet olycksfall där man fått ner vätskelösningar av aktivt kol i lungorna.  Kroniska lungsjukdomar och till och med dödsfall finns beskrivet.   Det är ingen fara att få det på händerna, men i de fall det finns tillsatta kemikalier måste man även bedöma riskerna av dessa.   Det viktigaste man kan säga är alltså att undvika omfattande inandning av damm av aktivt kol. Det är värre ju mindre partiklarna är. Granulat är inga problem så länge de ej krossas och börjar damma våldsamt.   Mängden aktivt kol som hanteras på museer är troligen så små att det inte bör bli några större mängder som hamnar i lungorna.  Men man bör kanske se upp med personalkategorier som regelmässigt städar utrymmen som är bemängda med aktivt koldamm. Använd bra dammsugare med hepa-filter eller våta städmetoder. 
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 Det finns lagar/regler för hur mycket damm det får finnas i en arbetsmiljö. Det går att mäta. Kontakta företagshälsovården för bedömningar av risker och hur de bör hanteras.   Länkar och information om saker som nämndes under mötet:  Jämförelse mellan zeoliter och aktivt kol: https://www.raa.se/app/uploads/2019/05/Poster-Canosa-RAÄ.pdf  Om Riksantikvarieämbetets erbjudande av Oddytestning: https://www.raa.se/museer/forskning-och-kunskapsuppbyggnad/kulturarvslaboratoriet/oddytest/  Riksantikvarieämbetet arbetar för närvarande med Vårda väl blad om AD-remsor, aktivt kol och luftkvaliteten.  Stort tack för detta möte och alla bra berättelser, synpunkter och tips!  Nästa möte hålls den 19 juni klockan 13 och handlar om Samlingsöversyn.    


